CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Área de conhecimento: GESTÃO EDUCACIONAL

Pré-requisito: Graduação em Pedagogia e Doutorado em Educação.

Número de Vagas: 1 (uma)

Composição da Banca:

TITULARES:
Dr. Fábio Nascimento da Fonseca
Drª. Vagda Gutemberg Gonçalves Rocha (UEPB)
Dr. Dorgival Gonçalves Fernandes (UFCG)

SUPLENTES:
Drª. Marilene Salgueiro
Dr. Dorivaldo Alves Salustiano (UFCG)
Dr. Wiama de Jesus Freitas Lopes (UFCG)

CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO CONCURSO
Etapas
Data/Período
De 01 de agosto (terça-feira) a 01 de setembro (sexta
Inscrições
feira).
Aceitabilidade das inscrições
Até 06 de setembro (quarta-feira) – 5 dias corridos após o
pelo DHP
término das inscrições.
Homologação das inscrições
Até 26 de setembro (terça-feira) – 15 dias corridos a partir
pelo Conselho de
do recebimento.
Centro
Prova Escrita
16 de outubro (segunda-feira) das 08h às 12 h.
Resultado da Prova Escrita
17 de outubro (terça-feira) às 08 horas
Sorteio do ponto da Prova
Didática e da
17 de outubro (terça-feira) às 08h30min.
ordem de apresentação. (*)
Prova Didática.
18 de outubro (quarta-feira) a partir das 8h30min
Resultado da Prova Didática.
19 de outubro (quinta-feira) às 8h00min
Sorteio da ordem de
apresentação e defesa do
19 de outubro (quinta-feira) ás 9h00min
Plano de Trabalho. (*)
Prova de Plano de Trabalho
19 de outubro (quinta-feira) a partir das 10h00min
Resultado do Exame do Plano
20 de outubro (sexta-feira) às 8h00min
de Trabalho
Exame de Títulos
20 de outubro (sexta-feira)
Resultado do Exame de Título 20 de outubro (sexta-feira) a partir das 16h00min
Após a homologação do Conselho de Centro, será
Resultado final
publicado no DOU.
Observações:
(*) Resol. 74/2013
1. Para o sorteio da ordem de apresentação da Prova didática, é obrigatória a presença de todos
os candidatos aprovados na Prova Escrita.
2. Para o sorteio da ordem de apresentação e defesa do Plano de Trabalho, é obrigatória a
presença de todos os candidatos aprovados na Prova Didática.
Outras observações:
1. Algumas datas poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
2. Os resultados das etapas do concurso serão fixados em quadro de aviso, acessível ao público, no
Centro de Educação, e publicados eletronicamente na seção de Notícias do site do Centro de Educação

PONTOS PARA O CONCURSO DE GESTÃO EDUCACIONAL
1. As dimensões, atribuições e competências da gestão escolar.
2. A organização da educação escolar no Brasil na perspectiva da gestão democrática: da
Constituição de 1988 aos dias atuais.
3. O planejamento como prática de gestão educacional.
4. A gestão escolar democrática: definições, princípios e mecanismos de implementação,
acompanhamento e avaliação.
5. A gestão democrática e a organização do trabalho pedagógico na escola.
6. A política educacional e o financiamento da educação básica no Brasil.
7. Os órgãos colegiados na escola e nas instâncias governamentais e a participação no processo
de organização escolar
8. Democratização da educação básica no Brasil: inclusão, acesso e permanência.
9. Planejamento participativo, projeto político-pedagógico e gestão democrática.
10. A participação da família e da comunidade na gestão escolar.

